
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030: الشريط رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

030-والنور الھدى سلسلة  

 

الشريط محتويات  :- 

البدع من الخطب في وسلم عليه هللا صلى النبي على الص�ة مع الصحابة على الص�ة ذكر زيادة -1 . 

ومنھجه الغماري صديق أحمد مع ا3لباني قصة -2  

الغماري العزيز لعبد الحارث لتضعيف المعتدي الناكث نكث رسالة أخطاء على تنبيه -3  

ا3عور الحارث أحاديث درجة على الك�م -4  

تدليسا أو انقطاعا الصحابي عن الحسن رواية يعتبر وھل ، الصحابة من سماعه ثبت وھل ، البصري الحسن تدليس على الك�م -5  

 مع ، حديثه فيقبل شيخه من بالتحديث صرح قد:  يقول العلم أھل بعض نجد ولكن ، تدليس فھذا شيخه شيخ أسقط إذا المدلس -6
بقية تدليس يكون وكيف التسوية تدليس مثل شيخه وليس شيخه شيخ أسقط أنه  

التسوية تدليس مسلم بن الوليد فيھا دلس التي للحديث مثال -7  

فيه سعد ابن قاله وما.  المقدمي عمر بن علي تدليس على الك�م -8  

وثقه الجمھور أن مع ھ�ل أبي بن سعيد ضعف أنه أحمد اZمام عن يصح ھل -9  

الث�ثة العبادلة بسماع ا3ئمة عليه نص كما ا[خت�ط قبل لھيعة بن هللا عبد من سمع بمن يلحق ھل -10  

 أن مع البخاري رواه اللحي له يقال فرس  له كان وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن جده عن أبيه عن العباس بن أبي حديث -11
 اتھام عن والجواب.  الحديث حسن ھو:  الذھبي وقال صويلح:  فقال قطني الدار حاشا تضعيفه على ا3ئمة اتفق قد العباس بن أبي

 مع الجمعة يوم اZجابة ساعة في موسى أبي حديث من مسلم رواه لما وتضعيفه الصحيحين رجال بتضعيف ا3لباني الناس بعض
ا3حاديث لتلك القيم ابن وجمع له ا3ئمة تصحيح  

 عنعن إذا الزبير أبو به يلحق وھل ، رأيكم فما الذھبي قاله كما عنعن ولو يقبل عنھم أكثر الذين شيوخه عن ا3عمش تدليس -12
عنه أكثر 3نه جابر عن  

   �� �� �� 

 

.الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة  

 

 املسلمني مجاهري أخطأ يعين, هيك املسلمني مجاهري هلم يقول: يقول يأيت كما الصورة يعرض ألنه ... : الشيخ

 هذه وصحبه ةكلم, وصحبه وآله اهللا رسول على والصالة هللا احلمد, خطبهم يف الصحابة على يصلون حينما

 صل اللهم: قولوا( :  قال ؟ عليك الصالة كيف سئل وسلم عليه اهللا صلى الرسول ألن هذا ؟ ليش, بدعة

 أن ودندنته عادته هي كما وبذلك, الصحابة ذكر ما هذه الزيادة إذا, بس ) محمد آل وعلى محمد على



 يف هذا لكن سليم الكالم هذا, بةالصحا ذكر واحد حديث يف وال يف وما, جدا عديدة طرق من جاء احلديث

 فالذي, اإلبراهيمية الصالة يف الصحابة على الصالة, الزيادة هذه يزيد املسلمني من أحدا وال, اإلبراهيمية الصالة

 الصالة اإلبراهيمية الصالة يف يزيدوا املسلمني أن كالمه من يتوهم. بتمامه باحلديث يلزم كان إذا كالمه يقرأ

 أنه تبني التتمة وهذه, تتمة له احلديث هذا أن بيعرفوا ما القراء أكثر لكن, يفعله أحد ال ذاوه, الصحابة على

 على الصالة زيادة بدعية على يستدل أن له جاز حبيث, اإلبراهيمية الصالة ويف بالصالة خاص هذا التعليم

 مسلم هو الذي الكالم هذا سوقي اللي الوقت يف, اإلبراهيمية الصالة غري يف السالم عليه الرسول مع الصحابة

 ألنه كذلك ليس ادعى ما لكن, صحيحة الدعوى, بدعة وهذه, عليه الزيادة جيوز ما الرسول تعليم هذا أنه به

 ما للكتب خطبهم يف مثال كالمهم يف ؟. الصحابة على يصلوا وين, اإلبراهيمية الصالة على زادوا ما املسلمني

, وصحبه وآله اهللا رسول على والسالم والصالة كتيب بعض يف أذكر ألنه بتداعاال ... أنا فهناك,  ذلك اهللا شاء

 يف الزيادة بعكس, السالم عليه الرسول تعليم يف ليست الزيادة هذه ..., بدعة هذه وصحبه و الزيادة هذه

 وهذا عليه راكاستد الرسول تعليم على الزيادة, حبق هو قال كما هو تعليمه على زيادة فهو, اإلبراهيمية الصالة

 قال, املسكني يقول, حممد سيدنا على صل اللهم: تقول أن زيادة استجدت أنت كيف, صحيح كالم, جيوز ال

 الصالة قضية بعد يفضل, هلذا هذا جاب وش ) آدم ولد سيد أنا( :  السالم عليه قوله من إال هذا جبنا ما حنن

 وعلى عليك اهللا صلى"  جابوا ؟.جابوا وين من ابةالصح على يصلوا عم طيب له قلت واحد لو, الصحابة على

 فما, نعم أي, كيسهم من شيء جابوا فما, ) أوفى أبي آل على صلي اللهم( و, جابر قصة يف, " زوجك

 يف الكالم, األحاديث بني جنمع الزم أنه ويزعم, عندنا من شيء جبنا ما بتقول شلون, كيسهم من شيئا زادوا

 ولد سيد أنا, الشرعية باألحكام عالقة له ليس اخلرب إذا لكن, واحد حديث من حلكما يؤخذ ال أنه مسلم أصله

 عن ثبت وهناك, آدم ولد سيد أنه نفسه عن أخرب الرسول موطن يف سيدنا على صل اللهم: أنت حتط تأيت, آدم

 فهذا, دعةب وهذه الصحابة على تصلي أنت نرجوا, الصحابة من كثري على صلى أنه حديث ما غري يف الرسول

  .إطالقا للدين فهمكم ... فيها حيكي رسالة ألف

  ." الرتك ملعىن والدرك الفهم" :  العزيز عبد ألخيه أو رسالة له : الطالب

  .اآلخر يف الرسالة هذه يف مدرج. اهللا عبد. هو, هو:  طالب

  . اهللا عبد أبو هو من : الشيخ

  .   اهللا عبد : الطالب

  . اهللا عبد : الشيخ



  . العلم أهل من وغريه الشاطيب عنه يتحدث الذي الرتك معىن عن يتكلم : الطالب

  . نعم أي : الشيخ

  . الباب هذا يف عادة شأنه هو كما طبعا احلقائق بقلب يعين : الطالب

  .  األسف مع نعم : الشيخ

  

 املكتبة روزا دمشق إىل ..., أذكر ما ال أو حاضر كنت, القصة مرة حكيت ممكن أمحد أخوه هذا : الشيخ

 بكالم يتكلم كيف احلبشي هذا من أتعجب وكنت, احلبشي اهللا عبد مناقشة ضمن يف ... أنا وكنت, الظاهرية

 هذا وجود فرصة اغتنم, خريا اهللا جزاك ... حلايل قلت, املصطلح بعلم عالقة له ليس يعين رجل كالم ليس

 كان ... احلديث علم يف جيدا باالطالع هل أشهد أين نفسي يف وكان, الكتب بعض ... كنت وأنا, اإلنسان

 فيما الصواب هو فاجاب كذلك وكانوا, احلبشي وبني بيين القائمة اخلالفات بعض عن واسأل الفرصة اغتنم

 هذا إال بعلمه له أعرتف, احلديث يف عامل وجود مع أجلس أن أو أصحب أن يل يقيض مل أنه احلقيقة يف, أعتقد

  .اإلنسان

  ؟. أمحد : الطالب

 التوقري هذا إلظهار وسيلة يومئذ عندي يكن ومل, وأحرتمه, شوية أوقره أين محلين الذي وهذا,  أمحد : الشيخ

 بعض يف معه للدخول فرصة واهتبلتها معه فمشيت, الظاهرية املكتبة من الفندق إىل أصحبه أين إال ... واالحرتام

 باألنبياء التوسل جييز وأنه, عليهم الرد يف رسالة له ... السنة أنصار على حيمل أنه منه ففهمت, املناقشات

 شعواء محلة حيمل به وإذا,  ) النار في ضاللة وكل ضاللة بدعة كل(  قضية إىل البحث تسلسل مث, والصاحلني

 بيحكوا, أكثرهم يف فعال يتحقق, املغاربة عن واملشكلة عم أنا حنكي وجلسنا الفندق دخلنا وكنا, الشاطيب على

, وكذا كذا أنتم, املغريب على الثناء حيسن السوري فأخذ, جملس يف ومغريب سوري التقى أنه الشام يف ناعند مثال

 هذه له قال,  هي شو ... هي هذه له قال,  هي شو له قال املغريب ثار رأسا, واحدة فيكم لكن وأفاضل وكرام

  .هي

   ؟. يعين العصبية : الطالب

 البدعة ... الفندق إىل وصلنا ملا,  اخلصلة هذه ترى ... اهللا وسبحان, ربرم بدون الغضب,  بيزهق,  آه : الشيخ

, ويشتم ويغضب يثور به وإذا, وإضافية حقيقية إىل جدا دقيق علمي تقسيم, قسمني إىل للبدعة الشاطيب وتقسيم

 والعلم, علمك من ألستفيد صحبتك أنا, رويدك شيخ يا له قلت ... ويشتم بسب ... هلؤالء خلقا هذا أصبح



 سفر على كنت إذا,  سفر على أنا قال,  ثورته ؟. إيش يربر يعين, سفر على أنا قال, هذه الغضبية الثورة ينافيه

 هذا على خريا يثين كان أنه, املغاربية إخواننا بعض من عنه بلغين بعد مث, ومشيت تركته عليكم السالم, يل امسح

  . ذلك يفعل ما فكثريا هذا أما, اطلعت فيما كتبه من كتاب يف ملز أو مهز أنه مسعت ما لكن, وعلمه األلباين

  ؟.  اهللا عبد : الطالب

 الذي املثال وهذا,  إطالقا الدين يف الزيادة وخطورة البدعة معىن يعرفون ال يعين فالشاهد  نعم اهللا عبد : الشيخ

 مجهور أن ادعاها اليت الدعوة صخبصو  حىت, التشيع إىل امليل منهم يظهر إما, دليل أكرب إياه لكم حكيت أنا

, اهللا سبحان, الشيعة إال ذلك من... وما, خطبهم يف الصحابة على الصالة زادوا حينما أخطؤوا املسلمني

  ؟. شايف

 ما إال الصحابة على يصلون ما الشيعة, بالرفض عالقة له يبحثه عم يلي البحث ألن بالشيعة عالقة هلا ما القضية

 ورفع, يقول هكذا املسلمني مجاهري, السنة أهل من املسلمني من غمز ... فهم, عنهم يرتضوا وما, يعين ندر

 ما أنه,  وذريته وأزواجه ثانية رواية وجاب,  وآله الرسول على إال يصلوا ما هؤالء أن,  الشيعة ؟.  إيش عشان

 يتجاوب وال العلم مع ثيبح ال رجل يعين,  منهم عائشة خاصة, السالم عليه الرسول أزواج على الشيعة يصلوا

  . السبل بشىت لتأييده دائما وحياول, حوله يدندن فهو هوى عنده وإمنا, معه

 بطريق الكوثر سورة تفسري يف العبارة جتميل" : الرسالة هذه اسم ...العزيز لعبد رسالة على وقفت أنا : الطالب

  .الوجود بوحدة واضح تصريح فيها لكن ... " اإلشارة

  ؟.  العزيز عبد : الطالب

  . نعم : الطالب

  . التصوف طريق عن اإلشارة تفسري سلف : الشيخ

   جدا واضح طريق : الطالب

  

  ؟.  عندك إيش نعم : الشيخ

  . العزيز لعبد " الناكث نكث بيان" : امسها, ايضا عليك الرد يف,  عندنا مصر يف رسالة فيه : السائل

  ؟.  إيش نكث : الشيخ

  . األعور احلارث ؛ احلارث لتضعيف املتعدي الناكث : السائل

  ... الباعث:  سابقة رسالة له : الطالب



  . عليك أعرضها بشبه منها أخرج أين رجاء, آيت أن قبل قرأا كنت أنا : السائل

  . أيوه : الشيخ

  ... وجدت فإمنا : السائل

  ؟.  مطبوعة هي : الشيخ

 كثرية صحائف وتسويد, فقط إنشائي أسلوب غري وجدت ما, مصر يف عندنا حديثا طبعت,  مطبوعة : السائل

 والده ويكفر, مشادة اآلن أخوه وبني بينه هو الذي, هذا العزيز عبد أن أعرف أين مع فهذا ... تلخيص ميكن

  . تيمية ابن اإلسالم لشيخ ...

  ؟.  العزيز عبد : الشيخ

 الذي املتنطع وهذا:  يقول ؛ اهللا لعبد " يةشرك بدعة اهلجر أن بيان يف الذكية املنحة" :  رسالته يف مه : السائل

 وقرضتها رسالة يف عليه ورد, احمللق الذهب يف ذلك قبل األلباين على حيمل كان,  هذا من وشيء, والده يكفر

 الرسالة يف عمله وكان للنصوص مصادم قياس وهذا بالنساء تشبه اللحية حلق أن يف األلباين إىل ... به إذا مث, له

  ... نكث مث أللباينا على الرد

  ...:  طالب

  .الزمزمي هذا ... : الشيخ

  ؟.أظن العزيز عبد  امسه اطن الزمزمي : السائل

  .تطوان يف بيته يف زرته أنا الذي هذا الزمزمي, حممد امسه هذا ال : الشيخ

  ؟. أخوهم : السائل

 لكم ذكرت كنت كما واألهواء الفرق ايش واحد منزل يف جيمع يعين اهللا سبحان هذا بس, نعم أخوهم : الشيخ

  ؟.امسه شو املؤلف, الباين بيت مرة

  .الباين الرمحن عبد:  طالب

  ... بكون الباين أبوهم, احلرير أحكام يف كتاب له املؤلف, ال : الشيخ

  . سعيد:  طالب

 شيخو أمني مجاعة من الثاين, نقشبندي شيخ ... أحدهم, أوالد ثالثة خلف, أبوهم هذا الباين سعيد : الشيخ

, إليها أشرت اليت الطريقة بنفس القرآن يفسرون مث, وزنا للسنة يقيمون ال ألم, دينهم عن ارتدوا شك بال هؤالء

 سلفي حممد هذا الزمزمي.. شبه فيهم هؤالء, أخالقه يف جدا وممتاز سلفي فهو الباين الرمحن عبد أخوهم ثالثهم



 يزال ما األسف مع لكن, ذلك من اهللا شاء وما البدع وينكر ...هابي لطريقة تفرغ فهو, والطرق البدع حماربة يف

 عبد حممد أخونا الس يف وكان ...النقاش هذا سجل وبينه وبيين نقاش جرى كان وأظنه, العقيدة يف أشعريا

 يف فالشاهد, واضحة غري الكتابة لكن, الشريط هذا كتبوا كان إخواننا بعض شريط فكل, نعم أي, البنا الوهاب

   ؟. امسه شو ... يف ... هذا الغماري هذا رسالة

  . " البصرية تنوير"  : الطالب

  .له تلميذ بأنه عنه ويكين, هذا الزمزمي على رده يف بظين هو : الشيخ

  .تالميذي أحد يل كتب:  طالب

 فبقول, هللا خللق تغيري هذا أن موضوع وإمنا التشبه موضوع ليس ... موضوع يف الشاهد ويقول, نعم أي : الشيخ

 خط عن خرج هو هذا العزيز عبد أن اآلن منك أفهم أن أريد أين فالشاهد, الزفاف آداب كتابه يف األلباين قلد

  ... اجلماعة

  .ال : السائل

  ؟. الزمزمي قصدت أنت إذا : الشيخ

  .  علي فاختلط, الزمزمي قصدت أنا نعم : السائل

  

 به حيتج مما ذكره حيسن الذي فما احلارث حول العزيز عبد بكت ما حبث إىل العودة من نستفيد طيب : الشيخ

  .هو

 بني عليه املتفق ومن, البدعة ألجل وكذبوه, صحيح غري للحارث وغريه الشعيب تكذيب أنه يقول هو : السائل

 الدين ناصر الشيخ أن فيقول, ذلك وحنو فيه تؤثر ال البدعة أن أمينا صادقا كان إن الرجل أن العلماء مجهور

 حديثه على حيكم وهو, كذاب أو مرتوك رواياته بعض يف يعين, كذاب أو مرتوك احلارث إن يقول األلباين

   ... كان ولو ينظر مثال كان ولو, إنشائي كالمه اآلن لكن, ..خالصة باختصار هذا طبعا, بالوضع

 حديث على حتكم واضعامل بعض يف أحيانا قضيتك أنه وهو قليب يف وقر يعين, هنا شيء يف أستاذي : الطالب

  . بالضعف احلارث

  . صح : الشيخ

  ... األخ قال كما وأحيانا : الطالب

 احلديث على أحكم ملا األحاديث بعض يف أقول أنين تذكر ولعلك ... ذلك يف تناقض ال أخي يا : الشيخ



 هذا ألن, ضعيف فيه قال العراقي مثال أظنه, فالن احلافظ أن ذلك ينايف ال أقول, بالوضع أو الشديد بالضعف

 الصحيح, األحاديث ألقسام استحضاركم خالل من تعرفونه وهذا, الوضع وال بل الشديد الضعف ينايف ال

 ال بل الشديد الضعف ينايف ال الضعف فإطالق ولذلك, كثرية أقسام إىل يقسمونه الضعيف, والضعيف واحلسن

 من كونه من يأيت بعضها أسباب له, يتنوع وإمنا فظهل يتناقض أقول أن أريد ال, فيما البحث مث, الوضع ينايف

 من أو النكارة من شيء احلديث يف يكون فلما, أيضا احلديث منت يف النظر من يأيت وبعضها, البشري الضعف

 وإمنا إسناده حيث من يكون ال الوضع هذا هو كان وإن, عليه الوضع إطالق على الباحث يتجرأ فهنا الباطل

 ارجع, باطل حديث أحدهم يقول حينما, اهللا رمحهم علمائنا من نعرفه أسلوب أيضا وهذا, متنه حيث من يكون

 املالحظة هذه, املنت هو,  ؟ بالبطالن احلكم على محله الذي فما, وضاع أو كذاب فيه تشوف ما السند إىل

 علم إخواننا يا,  هاتفيا يب ويتصلوا, يراسلونين الذين اليوم الناشئني الطالب من لكثري أقول أنا ولذلك, الدقيقة

 العلم هذا مبمارسة اإلنسان يعرفه شيء هناك, املصطلح كتب يف املسطور العلم هذا هو فقط ليس احلديث

  . احلديث علم على القواعد وتطبيق

  .  الدقيقة املسائل هذه يف مطردة غري القواعد:  طالب

 اآلونة هذه يف أثاروه ناس فيه وهذا,  العزل حديث أنه أعلم اهللا حديث عن يسألين يب اتصل رجل ... : الشيخ

 هلم قلنا ؟. احلديث هذا يف به اعتددت بالك فما, به يعتد ال حبان ابن توثيق بتقول أنت فيقولون, األخرية

 يف جاءت بكلمة السائل هذا وذكرت, جامد علم هو ما احلديث علم إخواننا يا أنه جوابنا كان وإن, طويال

 كيف: املديين بن علي سأل أحدهم أن كثري ابن احلافظ حديث من اختصارا منها أذكر املصطلح كتب بعض

 الصحيح الدينار مييز كيف, الصرييف بسموه شو, أرأيت:  له قال, ؟ الضعيف من الصحيح احلديث متيز أنت

 نظر هو اكم حمض مادي نظر القضية مش, خاصة العلماء هلؤالء نظرات يف ...شيء هذا ؟. الزائف من السليم

 أدق من أن املوقظة رسالته يف الذهيب احلافظ يقول وهلذا, جدا كثرية قضايا يف رأى ذلك فعلى, الصرييف هذا مثل

  . تضعيفه إىل متيل أحيانا, حتسينه إىل فتميل أحيانا إليه تنظر ألنك, احلديث من احلسن هو احلديث علوم

  .الراوي حسب : السائل

  .يرد أو احلديث حسن ... نعم الراوي : الشيخ

  . أستاذنا مثال خيطيء صدوق حديث : السائل

  . أيوه : الشيخ

  . هكذا وأحيانا هكذا عليه حتكم أحيانا : السائل



 هذه أنه يل فبقول, هذا اجلمود عدم أو هذه اللحلحة يالحظوا ما الناس من كثريا يعين لذلك, هذا هو : الشيخ

   ؟.  إيش تقبل ال,  حسابية عمليات مثل أمور

  ... : الطالب

 هذا يف أرضى ال,  ضعيف احلارث أحاديث بعض عن أقول أنا أنه سؤالك على جوابا فلذلك, أبدا : الشيخ

 هذا أن الحظت أو, بدقة فيه قيل ما أذكر وال, آنذاك أستحضره الذي هذا يكون أن إما ألنه, اآلخر حكمي

 ذلك وحنو ... الشرعية للقواعد مطابق مقبول معناه يكون حيث من, أصل عن يروي يعين يكون ممكن احلديث

 .  

  

 صرح كأمنا, يعترب ال أنه التابعني عن, احلسن لتدليس بالنسبة ذكرمت الصحيحة يف فيه,  شيخنا يا سؤال : السائل

 من وكلهم, منهم احلسن يسمع مل عمن النقول أكثر حجر ابن احلافظ أن ذلك آية أن أيضا وذكرمت, بالتحديث

 ألنه تابعي عن احلسن رواية أعل عامل أي تذكرون ال أنكم ذكرمت الثاين الشيء, واحدا تابعيا يذكر مل الصحابة

 أن وهو, األول لألمر بالنسبة فقال, أنقض أنا وقال هذا على اعرتض مصر يف عندنا الناس بعض فيه, عنعن

 لألمر بالنسبة, التدليس من أوىل اهن باالنقطاع فاحلكم منهم يسمع مل أنه الصحابة من كثرية أمساء نقل احلافظ

 ؟.الوجدان عدم يعين ال, التابعني عن احلسن بعنعنة احلديث يعل أنه نشط أحد فيه ما أو العامل كون الثاين

 عن وروى صحايب عن وروى تابعي عن روى و تدليس يدلس مل إذا احلسن أن وهي القاعدة نطرد حنن فيقول

  ؟.  القول هلذا بالنسبة تقولون فما, احلسن بتدليس حيكم شيء

 أعلم ال أنا لكن, إليه تشري أنت الذي هذا يقول فكما عاما ااما بالتدليس التعميم كان إذا نقول حنن : الشيخ

 يعللون أجدهم ما للحديث ختارجيهم يف يعين,  القاعدة هلذه تطبيقا ؟. أقول ماذا, يف وخباصة ... يعين هذا

.  املسألة هذه يف جوايب واضح,  مدلس احلسن ألن ضعيف احلديث هذا بأن, تابعي عن يروي احلسن فيه حديثا

  ؟

  ... من شيء إىل حتتاج يعين : السائل

 روى سواء, عاما وصفا بالتدليس البصري احلسن وصفوا أو اموا احلديث علماء ألن أنا أعلم ال أقول : الشيخ

 تعليل يف أقف فأنا ولذلك,  عنه أعرف وال,  لمهأع ال هذا أنا,  التابعني عن أو الصحابة أو الصحايب عن

 يرويها اليت األخرى األحاديث تعليل إىل الدائرة هذه أجاوز وال الصحابة عن البصري احلسن عن األحاديث

 يف أو الصحيحني يف جتد أخرى جهة من,  جهة من هذا,  الصحابة عن أقرانه إىل التابعني بعض عن احلسن



  .عمر عن التابعني من فالن عن احلسن عن يروون أم األخرى الصحاح عن فضال أحدمها

  . مثال رافع أيب عن : السائل

 نظري وجهة بذلك فيؤكد, التابعني عن البصري احلسن بعنعنة حيتجون أم العملية الناحية من أفهم فأنا : الشيخ

 لعله,  التابعني عن أو ابةالصح عن روى سواء عامة بصورة بالتدليس رموه أم, السابق علمي أو السابقة

  ؟.  الصورة هذه وضحت

  . وضحت نعم : السائل

 عن البصري احلسن عن الرواية نعلل أن ينبغي ألنه,  أشرت من عن ذكرا, وهي أخرى مسألة تبقى : الشيخ

  . باالنقطاع الصحابة

  . بالتدليس احلكم من أظهر باالنقطاع فاحلكم منهم يسمع مل هو طاملا يقول هو يعين : السائل

  ؟.  هذا كيف : الشيخ

  ... مثال يعين : السائل

 مل الصحابة أحد عن يروي بالتدليس يعرف ال ثقة أي بني ... حينئذ الفرق ما ؟.  هذا كيف أقول ... : الشيخ

  ؟.  وذاك هذا بني حينذاك الفرق ما, بالتدليس عرف من وبني منه يسمع

 أتى لو فحينئذ عمر من يسمع مل أنه ثبت عمر من يسمع مل سناحل مثال لو,  يقول حجته هو يعين : السائل

  . عنعنه أو,  دلس أقول وال انقطاع هنا أحلظ فأقول عمر عن احلسن عن حديث

 أحظ ومل, سؤاال وجهت أنا فيك اهللا بارك لكن,  اخلفي واملرسل اجللي باملرسل يسمى فيما يدخل هذا : الشيخ

 بعض عن يروي بالتدليس يعرف مل من وبني الصحابة بعض عن دليسبالت عرف من بني الفرق ما, جبوابه

  . منقطع هذا بأن لنا فيبدوا ؟.  الصحابة

  . فرق ال : السائل

, وارد هو ما أمرين بني التسوية فإذن, بالتدليس يتهم مل من وبني بالتدليس ام من بني فرق هناك بينما : الشيخ

 عن البصري احلسن رواية من جدا مهم ... له احلقيقة يف وهذا, كرتهذ  الذي السابق املثال يف يقال أن وممكن

.  ليش,  بالعنعنة يعله أحد ال هنا البصري احلسن عن حىت,  ومعروفا جليا االنقطاع يكون أن بني فرق يف, عمر

 يعله فهل, مثال مسرة عن احلسن عن حديث جاء إذا لكن, اخلطاب بن عمر يقابل مل احلسن أن واضح ألنه ؟

 تعليقا مسرة عن البصري احلسن أحاديث من كثري يف قلت أنين أتذكر فانين لذلك, بالتدليس يعله أم باالنقطاع

 مسرة من احلسن مساع ثبت لو أقول, خالفا مسرة عن احلسن مساع يف أن يقول وغريه حجر بن احلافظ إعالل على



 يف نقول نقدر البصري احلسن فإذا, التدليسب معروف البصري احلسن ألن علة من احلديث سالمة يعين ال فهذا

  : أحوال ثالثة له الصحابة عن روايته

 أن وإما,  منه يسمع أن وممكن منه مسع أنه نعرف ال عمن يروي أن وإما اجلملة يف منه مسع عمن يروي أن إما

  . طعمنق عمر عن احلسن السابق كاملثال األخرية الصورة وهذه,  منه يسمع أن ميكن ال أنه نعرف

  . جلي : السائل

  .  البصري احلسن بعنعنة احلديث أعل وإال بالسماع تصرحيه من بد ال األوليني الصورتني, أيوه : الشيخ

  

  ؟.  سؤال طيب : السائل

  . تفضل : الشيخ

  ؟.  التسوية لتدليس بالنسبة : السائل

  . نعم : الشيخ

  .فصاعدا شيخه شيخ يسقط املدلس الراوي أن العلماء عند صورته : السائل

  .  نعم : الشيخ

 بالتحديث صرح وقد بقية فيه:  يقولون حيث العملي األئمة صنيع يطابق أجده ال يعين التعريف هذا : السائل

 ... فالن عن األوزاعي حدثنا يقول بقية, شيخه يسقط وال شيخه شيخ يسقط إمنا أنه مع,  التدليس ... فانتفى

  ؟

 إىل النظر ألفت أن أريد لكن, ذلك من شيء علي مر قد أنه إيل خييل يعين كرهتذ  الذي أن اعتقادي يف : الشيخ

 الذي, كبقية املعتاد التدليس يعنون أم على صنيعهم ويدل, مطلقا بالتدليس الرواة أحد يرمى قد وهو, شيء

 هو تقوله امل مثاال يصلح الذي,  التسوية تدليس تدليسه وليس النوع هذا من تدليسه بقية أن نفسي يف قائم

  ... أو السفر بن يوسف هو الذي األوزاعي شيخ يسقط كان الذي فهو,  الدمشقي مسلم بن الوليد

   السفر أيب ابن : السائل

 هذا, " املرتوك هذا عن يروي أن األوزاعي أنبل" :  قال,  االسقاط هذا سبب عن فسئل يسقطه فكان : الشيخ 

 حدثين مسلم بن الوليد أبو فيه يقول حديث يف يقولون ذلك مع التسوية تدليس تدليسه هو رجل فهذا, هو

  . صاحل مثال هذا,  بالتحديث صرح بأنه فالن

 كتدليس التسوية تدليس النوع هذا من أهو, بقية به رمي الذي التدليس نوعية حترير إىل حتتاج القضية بقية أما



 أدري فما, يلقه مل عمن يروي أو يسمعه مل ما قيهل عمن يروي أن وهو املعتاد النوع من هو أم,  مسلم بن الوليد

 ولعله بذلك رماه بعضهم يقول قد,  التسوية تدليس ليس تدليسه بقية أن نفسي يف أجده الذي بقول أنا يعين, 

  ؟.  بقية تدليس يف بالضبط الناحية هذه حترر أن لك أتيح هل لكن, حبان ابن

 حبان ابن غري أن أذكر مع " تقية على منها فكن نقية ليست بقية أحاديث" :  مسهر أيب قول هو : السائل

 يدفع أو للرواة ينبه أن على دائما حرصه مع يعين شاكر أمحد األشبال أبو الشيخ حىت التسوية بتدليس بقية رمى

 الوليد أو, الوليد ابن مثال بقية لو يعين حال كل فعلى, بقية على التسوية تدليس أقر يعين, ذلك وحنو الضعف

, البحث حمل ليس هذا أن مع شيخه عن بالتحديث صرح األئمة يقول,  التسوية يدلس ممن ... مسلم بن

  ؟.  يظهر فيما القاعدة خيالف وهو العملي التطبيق وبني القاعدة بني جنمع فكيف

  ؟.  تقول ما تعين فهل األئمة فتقول القول تطلق أنت : الشيخ

 تقولون كتبكم بعض يف أنكم وأذكر, التلخيص ويف جدا كثرية مواضع ذكرأ الراية نصب يف يعين,  نعم : السائل

 لكن شيخه من بالتحديث فصرح, بالتحديث وصرح التسوية يدلس فالن, اجلنة ظالل يف ولعله, صرح هو

  ؟.  شيخه شيخ يف البحث

 يصرح حىت يتهبروا حيتج ال أنه بالذات مسلم بن الوليد روايات بعض يف أقول أنين أتذكر,  طيب : الشيخ

  ؟.  الطبقات كل يف بالتحديث

  . ال : السائل

  . تذكر ما : الشيخ

  ... أذكر أنا:  طالب

 عن فأنا,  األئمة أولئك وبني العلم طالب وبني ... بني وأمثالك أمامك املثال هذا يعين حال كل على : الشيخ

 إذا إال الوليد بن بقية حديث يصحح نأ ميكن ال أنه وهو, هذا صاحبنا يذكره الذي التنصيص هذا يقينا نفسي

 آخر مثال هناك كان فإذا, به عرف الذي التدليس من ينجينا هذا ألنه, بالتحديث الرواة طبقات كل يف صرح

 حقيقة استحضار عدم هذا ويكون, معتادا مدلسا كان لو مبا مسلم بن الوليد عاملت وحتفظه أنت تذكره

 عدم هو يعين, إليهم تشري أنت الذين األئمة قول نعلل أن نستطيع التعليل وبنفس, به رمي الذي التدليس

   ... اخلالف وليس التدليس نوعية استحضار

  

  



  

  . علي حديث ... صالة حديث يف : السائل

  . نعم أي : الشيخ

:  يقول التلخيص يف الذهيب احلافظ فهو,  أذكر فيما األوزاعي حدثنا مسلم بن الوليد طريق من هو : السائل

 ؟.  كلهم ثقات أم مع باطل هذا ويقول القاعدة يطبق أنه الذهيب احلافظ صنيع من نستشف فهل. باطل هذاو 

 عليه وحكم و ذلك حنو أو منكر واملعىن,  إسناده جودة واهللا حريين نظيف إسناد هذا يقول اإلسناد يعين

  ؟.  ذلك حنو أو شيخه شيخ نع التحديث يذكر مل أنه بالبطالن حكم احلافظ أن يستشف فهل,  بالبطالن

 ذلك مثل إىل أشرت وآنفا,  الرواة من كثري يف اإلطالق هذا مثل له الذهيب احلافظ هو,  هذا أعتقد ما : الشيخ

,  احلديث هذا منت يف قام معىن يالحظون ألم, باطل إنه إسناده الضعيف احلديث يف يقولون إم قلت حينما

 شيخ عن املضعف الشخص هذا مثال يروي كأن الراوي هذا برواية تتعلق أشياء يالحظون أدق وهذا وتارة

 الباحث نفس يف يقوم القرائن هذه مثل فمالحظة, اإلمام هذا وأصحاب التالمذة سائر يرويه ال حديثا مشهور

 من يبقى, ضعيف فاحلديث ضعيف فاإلسناد ضعيف رجل رواه هذا أن فقط نظرنا إذا لكن, باطل املنت هذا أنه

 فهنا, يعين العاديني الناس نظرت من وأمشل أدق نظرته احلافظ لكن, باطل حديث هذا يقال أن القول من غرورال

 فقط وليس فيه الذي املعىن إىل املستدرك تلخيص يف الذهيب احلافظ نظر إمنا, القرآن حفظ احلديث اعتقادي يف

   ؟.  تفضل نعم, إسناده إىل

  

  .املقدمي عمر بن علي على 49 صفحة يف قلتم وسلم عليه اهللا صلى النيب على الصالة فضل يف : السائل

  . آه : الشيخ

:  قلتم مث,  الراوي هذا مرويات مجيع ترد أن أرى فقلتم, ويسكت حدثنا يقول خبيثا تدليسا يدلس أنه : السائل

  ؟ ... على مازلتم هل ... بالتحديث صرح مث سعد ابن قول وجه أدري فال

  . العلم وراء من فنحن العلم من شيء جد إن, عندنا الذي هذا : الشيخ

  ؟.  أعرضه أن أريد,  أكثر أو وجه يل ظهر يعين طيب : السائل

  . أعطنا تفضل : الشيخ

, املقدم حبديث ومسلم البخاري احتجاج األول األمر: أمور بثالثة سعد ابن قول عن اإلجابة ميكن : السائل

, حديثه قبلنا بالتحديث صرح فإن ويسكت حدثنا يقول ألنه, أوهلا تنقض سعد ابن عبارة آخر أن الثاين األمر



 ابن فاحلافظ,  القول ذلك مبثل تفرد الذي الوحيد هو سعد ابن أن الثالث األمر, أوهلا ينقض آخرها العبارة فهذه

 مادته أغلب نأل,  تفرد إذا بعمدة وليس سعد ابن به تفرد يقول البخاري رجال من كثري على يرد الفتح يف حجر

  ؟.  جوابا هذا يصلح فهل, الواقدي من

  ؟.  الواقدي من الرجال نقد يف مادته,  جدا مهم التعبري هذا : الشيخ

  . " ... األئمة مجيع عن تفرد إذا" : يقول, الفتح مقدمة من مواضع ثالثة يف كررها, نعم : السائل

  ... أنه معقول مش لكن,  القول فهمت : الشيخ

  . األغلب قولي : السائل

  . الواقدي شيخه من تلقاه للرجال جرحه أن سعد ابن يقال أن : الشيخ

  .  الواقدي عن مادته أغلب يقول هو ال : السائل

  ؟.  السرية مادة أو النقد مادة لكن معليش : الشيخ

  . النقد : السائل

 كاألزدي والتعديل اجلرح علماء من الواقدي أن أعلم ال األقل على أنا ألنه,  استغراب موضع هو هذا : الشيخ

 وجيرح يضعف أنه عنه نعرف ال الواقدي لكن, اجلرح أئمة من هو لكن, فيه متكلم تعلم كما واألسدي, مثال

 علمت هل لكن, منه تكون قد ... سعد ابن تلميذه مادة أن يقال أن ميكن هذا مبثل عرف إذا حىت, ذلك وحنو

  . ويضعف يوثق الواقدي

  ... لكن,  ال : السائل

  ... احلافظ كالم يكون قد : الشيخ

 معني وابن أمحد أن السيما,  عمر بن علي أحاديث رد من أوىل لعلها سعد ابن مقالة رد شيخنا لكن : السائل

 حنن أو باملطلق مثال نأخذ اجلانب هذا يف يعين فهم, التدليس نوع يبينوا ومل املطلق بالتدليس عليه حكموا ومجاعة

 ابن مقالة ألجل, ذلك حنو أو احلديث مسرح على يظهر مل ألنه, فنظلمه راو مرويات مجيع رد من بدال, ذلك

  ؟.  جوابا هذا يف يعد فهل, وحده سعد

 القول حينذاك فممكن النقد هذا يف له موافق سعد ابن مع هناك يكن مل إذا تعرف ما حدود يف واهللا : الشيخ

 لعلك التحقيق يف نتوسع أن أيضا وممكن, بالتحديث به صرح امل الشيخني الحتجاج بالنسبة مرجوح هذا أن

  ؟.  عنه نقل ما فقط أو الطبقات يف سعد ابن كالم وجدت هل, فعلت

  . الفتح من موضعني يف سعد ابن عبار كرر احلافظ لكن الطبقات يف أحبث مل أنا ال : السائل



  . أخرى صورة نالقي أنه كمان مكنفم,  ينقل فيما التهذيب كتاب على يعتمد طبعا هو نعم : الشيخ

  . نفسها للطبقات : السائل

  .نعم ... إىل حتتاج : الشيخ

  ... شيء يف إذا أكمل,  يعين أقول:  طالب

 نقل الذي األساسي املصدر إىل نرجع أن ينبغي الكالم هذا حترير إلكمال يعين,  آنفا قلت مبا أكتفي ال : الشيخ

  .  العجيب التدليس ذاك يدلس بأنه املذكور املقدمي وسم يف هذا سعد ابن كالم

  

  ؟.  هالل أيب بن سعيد على حجاج أخونا قاهلا اليت ... يقال أال : السائل

  ؟.  كيف : الشيخ

 احلافظ, األحاديث يف خلط أنه أمحد عن الساجي ونقل,  األئمة من مجاعة وثقه هالل أيب بن سعيد : السائل

 يقصد احلافظ فهل, التضعيف مسألة,  أمحد اإلمام على شيئان فيها ظنأ مسألة رد الساري هدي يف حجر ابن

 اختلط أو خلط لكنه, هالل أيب بن سعيد ... ثقة أنه متفقني حنن, ثقة وهو ؟. االختالط يقصد أم التضعيف

 لكن ثقة هو ... تضعيفه يف الساجي وشذ:  يقول حجر ابن ... اآلخر هذا ينكره الذي فالشيء, العبارة ذه

 مجع ووثقه الشيخان به حمتج صار أنه بالنسبة أخونا ذكره ما اآلن يقال أفال,  اختلط أنه أمحد عن نقل الساجي

  ... الصحيحني خارج يف كان إذا أنه بسبب حديثه يهجر ال أن األوىل أليس يعين,  األئمة من

 بعض يف نقل عندي يف أنا هذا ثالامل ألنه علمنا عما خنرج أن جمرد يكفي ما بس,  بأس ال احلقيقة هذا : الشيخ

  . الساجي أيضا غري عن نقل حزم ابن ألن كتيب

 ابن وضعفه: حجر ابن يقول, الباري فتح من عشر الثالث الد يف هذا الكالم على وقفت أنا أستاذي : السائل

  ... حزم

  . معني ابن حيىي أظنه, وغريه أمحد عن هالل أيب ابن سعيد جرح نقل حزم ابن أقول أنا ال : الشيخ

  ؟.  لالختالط : السائل

  . نعم : الشيخ

 هالل أيب بن سعيد تضعيف,  " تضعيفه أمحد عن يصح مل" :  يقول الفتح مقدمة يف احلافظ هو : السائل

 مل فكلمة.  " تضعيفه أمحد عن يصح ومل" :  أمحد عن وقال أستاذي ذكر يقول,  املقدمة من 765 صفحة

  ؟.  حجر بن احلافظ رأي على املضعفني زمرة من خيرج حنبل بن أمحد يد, تضعيفه أمحد عن يصح



  . االختالط مسألة لكن ثقة هو ...:  طالب

  .. يعين أنه يقول عم هو,  االختالط يف البحث هو : الشيخ

  . مروياته تضعيف أمحد عن يصح مل هو ما,  االختالط يف هو ما : السائل

 النفي يستلزم ال ذلك التضعيف أمحد اإلمام عن حجر ابن اإلمام نفى إذا,  يرحتر  إىل حتتاج املسألة يعين : الشيخ

  ؟.  صح, ضعيف نقول أن السبيعي إسحاق أيب يف مثال يصح ال أنه,  التخليط نفي, 

  . نعم : السائل

 إالو , حجة فهو االختالط قبل روى إذا, مجيعا تعلمون كما حالتان وله,  ثقة وأنه.  بضعيف ليس ألنه : الشيخ

 ابن يقول أن بني إذا فرق ففي,  األخرى احلالة يف سواء به حيتج ال أنه تعرف فأنت ضعيف فيه قيل من وأما, فال

  ... بني وخصوص عموم فيه يعين, باالختالط عليه أمحد حكم رواية وبني أمحد تضعيف رواية بضعف حجر

 التهذيب يف أصال يوجد ال أنه يف االختالط على حجر ابن احلافظ مقالة محل شيخنا ميكن ولكن, نعم : السائل

 بن سعيد قال أنه البحث بعد أمحد عن يوجد ال يعين, بتضعيفه أمحد عن نقال البحث بعد التهذيب غري يف أو

 مل:  قال مث, خيلط كان أمحد عن الساجي نقل:  يقول احلافظ ... العبارة هذه توجد ولكن, ضعيف هالل أيب

  . كذلك لألحاديث تضعيف فيه االختالط يرى أنهفك ؛ تضعيفه أمحد عن يصح

 ما أو هذا ورد ما ألنه تضعيفه أمحد عن يصح مل يكون ملا ألنه,  هذا متاما خيتلف أنه أرى أنا العكس:  طالب

  . ثبت

  . مطلقا تضعيفا هالل أيب بن سعيد يضعف أحدا أظن ما أنا, املنفي هو املطلق التضعيف هذا : الشيخ

  ؟.  ضعفه أنه حزم ابن عن ينقل عشر الثالث يف ينقل حجر ابن, أستاذي رحج ابن : الطالب

 نقلت كتيب بعض على واستدراكايت تعليقايت بعض يف كاتب أنا أذكر أنا ؟.  ضعفه كيف بس,  إيه : الشيخ

 ظين على يغلب وفالن أمحد قال أنه:  كذا صفحة يف قال أنه,  النحل يف الفصل كتابه يف لعله, حزم ابن عن

 عالقة له هالل أيب بن سعيد,  املوضوع أتذكر عم ألنه اآلن الساجي,  نعم أي.  اختلط كان معني ابن أنه اآلن

  . احلبشي على الرد يف برساليت

  . نعم:  طالب

  . نعم أي,  الفائدة هذه هناك معلقها أكون جيوز هاتفيا ما مناسبة يف بتذكرين إذا أظن : الشيخ

 أحلقته يعين,  هذا فيه ما لكن هالل أيب بن سعيد عن ... من نسختك على تاذيأس لك تعليق رأيت:  طالب

  .  سيدي يا طيب,  نعم أي, اهلامش يف إحلاقا



  

  . شيخنا سؤال يف طيب : السائلا

  . نعم : الشيخ

  . يعين معذرة : السائل

  .  تفضل : الشيخ

  . صحيحة عنه وايتهمر  الثالثة العبادلة هليعة بن اهللا عبد لرواية بالنسبة : السائل

  . نعم : الشيخ

 إسحاق بن كيحىي, االختالط قبل اهللا عبد من مسعوا أم العلماء نص من بعض بالعبادلة يلحق فهل : السائل

 كما الطرباين عليه نص مزيد بن والوليد, حجر بن احلافظ عليه نص امليزان لسان يف كما مهدي بن الرمحن وعبد

  ؟.  يلحق هل, الصغري املعجم يف

  .  حفظه وسوء مكتبته احرتاق قبل منه مسع أنه ذلك ثبت من كل يلحق العلة هو االختالط ... : الشيخ

  

  

 عن العباس بن أيب طريق من صحيحه يف البخاري اإلمام رواه الذي للحديث بالنسبة آخر سؤال, نعم : السائل

 اتفق هذا أيب يعين عندنا احلديث فهذا,  للحيا له يقال فرس له كان وسلم عليه اهللا صلى النيب أن جده عن أبيه

 مع استنتج الذهيب احلافظ فكيف,  امليزان يف احلديث حسن أنه يقول الذهيب احلافظ ولكن, تضعيفه على النقاد

  ؟.  احلديث حتسني على قادحني قوهلم يف الناس يعين أنه

  .أدري ما : الشيخ

 ضمين؛ تضعيف هذا ويف, به يعترب صويلح:  قال قطين الدار احاش تضعيفه على اتفقوا مجيعا هم يعين : السائل

  ؟. احلديث حسن هو:  امليزان يف الذهيب احلافظ قال

  .  " القنطرة جاوز فقد الشيخان رواه ما" :  هو قاهلا اليت بالقاعدة أخذ ما بعد : الشيخ

 يستجيز األلباين الشيخ يقول: ريعةذ مصر يف عندنا الناس بعض فأخذها املقالة ذه تكرتثوا مل أنتم : السائل

  .  ذلك وحنو له أساس ال كالم هذا ... القنطرة جاوز من كل ويقول الصحيحني رجال يف الطعن

  ؟.  يعين كيف : الشيخ

 يقول الذهيب, التيمي إبراهيم بن حممد ترمجة يف كما القنطرة قفزوا الصحيحني رجال أن يقول يعين : السائل



 العبارة هذه أن قلت فأنتم, له ومسلم البخاري بإخراج القنطرة قفز قد, احلديث منكر أمحد قاله ما على تعليقا

 الذين مجلة ومن الصحيحني على يطعنون وقالوا, العبارة هذه أخذوا الناس فبعض, العلمية الناحية من دقيقة غري

  ؟.ذلك وحنو منهم يدخل اخللل نأ وميكن الصحيحني رجال يوقر ال فهو األلباين الدين ناصر الشيخ ذا يقولون

 باحث أي يعين, وأبدا دائما األهواء أهل أسلوب هذا, يصح ال ما متكرر متبادل حتميل يعين طبعا هذا : الشيخ

 فنقول خلفه من وال يديه بني من الباطل اليأتيه مسلم وصحيح البخاري صحيح ... يقول أن يستطيع ال اآلن

 فهل, بضعفها إال القول ميكن ال اليت األحاديث وبعض, األخطاء وبعض األوهام بعض الصحيحني يف هنا حنن

  ! ؟.  للصحيحني وزنا يقيم ال األلباين أن يعين هذا أنه يقول أن لإلنسان جيوز

: فيقول, موسى أيب حديث, االستجابة ساعة يف مسلم حلديث تضعيفكم وهو عليكم مثاال ضرب هو : السائل

 فقد خمرمة برواية أعله كان إن أوال, مسلم صحيح يف كونه مع احلديث هذا ضعف األلباين الدين ناصر الشيخ

 بعد أا األخرى لألحاديث احلديث مبخالفة أعله كان وإن, صحيحة وجادة عليه خمرمة رواية إن: اإلرواء يف قال

 احلافظ وقال يثنياحلد بني مجع القيم ابن أن الفتح يف أورد حجر بن احلافظ أن فيقول, ذلك وحنو العصر صالة

 " الطربي الدين وحمب العريب بن بكر أبو به وقال, أوىل اجلمع طريق يف وهذا" : , القيم ابن كالم نقل بعدما

 إذا نرجح ال, للجمع جمال هناك كان إذا مسلم يف حديث تضعيف على نقدم ال حنن يعين فيقول, مجاعة وساق

  . للجمع جمال كان

 أنت ؟.  ذكرها ما ملاذا,  ثالثة إن عليه بقي لكن,  للجمع جمال يف كان إذا هذا يف هذا يف معه وأنا : الشيخ

  . مرتني إن ذكرت

  ؟.  القيم ابن مجع قرأمت فهل : السائل

 الدارقطين اإلمام ذلك يف سلفي وإمنا,  النواحي هذه من ليس للحديث تضعيفي أنا ألنه يهمين ما أنا : الشيخ

 احلديثني بني للجمع جمال يف كان إذا يعين ... فنحن, احلقيقة يف القادحة اجلارحة العلة وهذه, بالوقف أعله فهو

 النقد يكون حينما لكن, العلم هذا يف املبتدئون يعرفه األمر هذا, باآلخر احلديث رد جيوز فال الصحيحني

 ذلك مع, مرفوعو  موقوف بني اجلمع إىل بنا حاجة ال حينذاك, موقوف أنه إىل يؤدي احلديث هلذا املوضوعي

  ؟.  احلديثني بني اجلمع هو ما املذاكرة سبيل يف اآلن

 هو الصالة تقضى أن إىل اإلمام يصعد أن بني ما الوقت أن وعندي" :  القيم ابن اإلسالم شيخ يقول : السائل

 على حيمل موسى أيب حديث أقصد ...العصر صالة يعين فيصح:  فيقول,  ذلك وحنو وتضرع إجابة وقت أيضا

 هذه فيقول,  ذلك وحنو رم إىل وابتهاهلم املسلمني دعاء مع تتنوع ساعة هي إمنا خمصوصة ليست الساعة أن



 هي فيقول, إجابة ساعة أيضا هذه فيقول, الصالة تقضى أن إىل اإلمام يصعد أن من اإلجابة فيها ترجى ساعة

  ؟.  " بذاا تعني مل

 كيف أنه السلف بعض استنكر وغريمها الصحيحني يف ريحتص فيها اليت األحاديث مع هذا كيف : الشيخ

, حمددة الساعة أن معناه هذا ؟.  هذا كيف يعين العصر بعد, فيها تكره الصالة وهي إجابة ساعة تكون الساعة

 عليه اهللا صلى النيب إىل مرفوعا يصح ال احلديث أن من إليه ذهبت أنا الذي السابق اجلواب حال كل على هو

 أيضا تعلم وكما, التصحيح عن فرع التوفيق ان أيضا خيفاك ال, التوفيق لتكلف حينذاك حاجة يف فما, وسلم

 من بوجه بينهما مجع املقبول قسم من متعارضان حديثان جاء إذا" :  أنه العسقالين حجر البن النخبة شرح

 أكثر إىل احلديث علوم مقدمة لىع تعليقه يف العراقي احلافظ أوصلها الكثرية الوجوه فهذا " الكثرية اجلمع وجوه

 وله صحيح حديث بني التوفيق أما, مقبولني حديثني بني لكن, األصل هو اجلمع أن شك ال فهذا, وجه مئة من

 حديث وهو فكيف, رفعه صح لو الشاذ لفظة بعضهم فيه يستعمل قد حديث وبني كثرية وشواهد طرق

 التأويل يف دخلنا كيف اآلن شوف, اجلمعة يوم اإلجابة ساعة أنه باب فتح أنه معناه القيم ابن كالم مث, موقوف

, العصر بعد وساعة اخلطيب جلوس ساعة يف, بساعتني حمصورة مش اجلمعة يوم اإلجابة ساعة, أبوابا علينا يفتح

 لذيا اإللزام هذا يستلزم أن ميكن ال املؤول هذا أن أعتقد, الباب هذا علينا يفتح التأويل هذا, ساعات هي وإمنا

  ؟.  كذلك أليس,  اآلن إياه نلزمه حنن

  . بلى : السائل

 إذا, موسى أيب حديث على زيادة ذلك معىن, ساعتان هناك تقول أن على محلك الذي ما إذن سنقول : الشيخ

 معك وحنن احلديث أثبت له نقول,  انقش مث العرش أثبت املتأخرين العلماء بعض من تعلمنا كما له نقول حنن

  . العاملني رب هللا واحلمد, كفاية القدر هذا يف ولعل, اجلمع يف

  . أسأله سؤال آخر هذا  شيخنا ولكن : السائل

  .  تفضل : الشيخ

  

 عنعن وإذا كالم فال بالتحديث صرح إذا" :  األعمش ترمجة يف قال امليزان يف الذهيب للحافظ بالنسبة : السائل

 على حممولة عنهم روايته الضرب وهذا ؛ وإبراهيم وائل وأيب صاحل كأيب  عنهم أكثر شيوخ يف إال روايته تقبل مل

  ؟.  للقاعدة مطابق هو هل الكالم هذا " االتصال

 ... أو البارحة ممكن, قريب من وقلت, هذا على املسلمني أئمة عمل ألنه, أدين وبه أمشي عليه أنا : الشيخ



 أن إىل الباحث يضطر ما احلديث يف هناك ونيك حينما األعمش بعنعنة احلديث إعالل إىل يصار إمنا قلت

 رواية تسليك فهو األصل أما, عنعنة ذلك ونعترب, عنه فنقف العنعنة هذه يف إال يوجد وال العلة يكتشف

  .الذهيب احلافظ إليهم أشار من وخباصة الثقات عن روى إذا األعمش

  ؟.  عنه فأكثر جابر عن روى, جابر عن أكثر الزبري أبو : السائل

 منها القلب يف كثرية أحاديث لغريه تبعا مسلم صحيح يف أنه نفسه الذهيب احلافظ عن املعروف, ال : لشيخا

 انتباه ذلك على دليال وخذ, نقص عن إال تنطوي ال أشياء فيها جيد الزبري أيب أحاديث فعال تتبع الذي إن, شيء

, يسمعها مل واليت جابر من مسعها اليت اديثاألح له يبني أن منه طلب حيث تدليسه إىل اإلمام سعد بن الليث

  . الزبري أيب وبني األعمش بني, وذاك اإلعالل هذا بني يعين فرق ففي

  ؟.  متشى الزبري أيب عن سعد بن الليث رواية ؟.  منشيها الزبري أيب عن الليث رواية بس : الطالب

  . بالتحديث اعامس به علم ما إال عنه روى ما ألنه, أقصده الذي هذا, آه : الشيخ


